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Este trabalho tem como objetivo abordar, numa perspectiva linguística, o catálogo de "nomes 
proprios masculinos e femininos, mais, ou menos usados, mais vulgares, ou mais raros", que 
integra o Vocabulario portuguez, e latino..., de Rafael Bluteau, publicado entre 1712 e 1728. 
Ao longo de 35 páginas (p. 13-48) do Supplemento II (1728), o autor compila uma extensa lista 
de nomes, organizados alfabeticamente e classificados, de acordo com a frequência de uso, em 
comuns, raros e antigos (SILVESTRE, 2008, p. 390). Sobre esse vocabulário especializado, 
Silvestre (2008, p. 391) observa que, "[p]ara além do esforço de inventariação, importa assinalar 
o conjunto diversificado de informações que se revestem de interesse para o estudo linguístico". 
Nesse sentido, escolhemos analisar alguns fenômenos, como a formação do feminino, a 
derivação diminutiva e a hipocorização, beneficiando-nos das informações etimológicas, 
fonéticas e históricas e das reflexões que o autor apresenta sobre os nomes próprios de pessoas. 
Não obstante ter sido utilizado por Leite de Vasconcellos (1928), no seu tratado sobre 
Antroponímia Portuguesa, abordar o vocabulário de nomes próprios a partir da própria obra do 
lexicógrafo imprime-lhe a relevância devida e ressalta a importância das obras lexicográficas 
não somente para o estudo do léxico comum, mas também do léxico especializado, no caso 
específico, o antroponímico. A metodologia consistiu na recolha de todos os nomes que 
constituem entrada, além de nomes que figuram nas respectivas glosas, desde que pertinentes 
aos fenômenos selecionados para estudo. No Vocabulario de nomes proprios..., contabiliza-se 
cerca de 530 entradas, mas o número de antropônimos amplia-se com os vários outros presentes 
nas descrições que se lhes seguem, como é o caso de diminutivos ("Joanna [...]; no diminutivo 
he Joaninha, ou Joanica [...]", de formas decorrentes de fenômenos fonéticos e, ainda, de nomes 
utilizados "poeticamente" ("Elena, ou Helena, significa Grega. Corruptamente se diz Ilena; 
poeticamente Elisa") (SILVESTRE, 2008, p. 391). Sobre a formação de antropônimos 
femininos, chama a atenção que dos cerca de 234 nomes atribuídos a mulheres, 93 deles estejam 
morfologicamente relacionados com um nome masculino, como deixa entender a explicação de 
algumas entradas: "Jacintha, feminino de Jacintho. Jeronyma, feminino de Jeronymo. Inacia, 
ou Ignacia, feminino de Ignacio". Além disso, verificou-se o predomínio do mecanismo básico 
de alternância de -o para -a ("Agostinha, feminino de Agostinho", "Caetana, feminino de 
Caetano"). Sobre a derivação diminutiva, ela, em geral, não está incorporada como entrada no 
Vocabulario, mas como um aspecto da descrição do nome, como observado em Joanna, no 
exemplo supracitado. Os sufixos mais utilizados foram -inh- e -ic- (Annica, Antoninha, 
Antonico), mas sufixos como -et- (Gileta) , -ot- (Gilote) também são registrados. Os 
hipocorísticos são palavras (variantes) associadas a um nome, expressando, em geral, 
afetividade. Na análise desse aspecto, deparamo-nos com a quase ausência de dados e a 
dificuldade de distinguir uma forma "corrupta" (ou popular) de um verdadeiro encurtamento do 
antropônimo (Bastião, por Sebastião; Zabel, por Isabel) e com a questão de formas como 
Mariquita e Mariquinhas corresponderem a diminutivos ou a hipocorísticos. Salientamos que 
os resultados são, ainda, parciais. Por fim, a investigação da antroponímia em obras 
lexicográficas, em especial aquelas produzidas em períodos mais recuados, pode revelar não 
apenas processos de formação de nomes próprios em português, mas, ainda, reflexões do 
lexicógrafo sobre o tema. 
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RESUMO: Os estudos antroponomásticos concebem os nomes próprios de pessoas 
(antropônimos) como aspectos transcendentes da mera referenciação (ISQUERDO, SEABRA, 
2018). Enquanto reflexos linguísticos e culturais, tais onomas, ainda que semanticamente 
vazios (GUÉRIOS, 1973), trazem – para além de uma etimologia passível de recuperação – 
significados sociais, associativos e enciclopédicos (VAN LANGEDOCK, 2007). Esta pesquisa 
de base antroponomástico-histórica (SEIDE, 2016) tem como objetivo descrever os principais 
fenômenos de renomeação e autonomeação comuns à Antiga Babilônia articulando-os, em 
segundo momento síncrono, aos fenômenos antroponímicos de mesma ordem (renomeação e 
autonomeçação) contemplados pelos códigos civis brasileiros (1916, 2002). A descrição 
documental comparativa proposta atrelada à breve estado da arte, permite-nos afirmar que a 
mutabilidade do antropônimo configurava fato antroponímico comum na Antiga Mesopotâmia 
e se relacionava a devires identitários: ora verticalmente impostos, ora subjetivamente 
espontâneos. Dentre os fenômenos de renomeação observados, referenciados por Dirbas 
(2017),  Stam (1980) e Stol (1991), é possível identificar um paradigma dicotômico, no qual 
antropônimos caracterizavam processos socioantroponímicos de dominação, estando 
associados a determinações socioculturais de terceiros, caso da renomeação de escravos e de 
crianças órfãs, impostas, respectivamente, pelos compradores e adotantes, bem como de 
renomeação de funcionários do rei, fosse uma ascensão política ou bélica do sujeito, conotando 
pertencimento social. As renomeações mencionadas chancelam os processos de subjetivação e 
objetivação (FOUCAULT, 2002) dos sujeitos comuns à  Babilônia: os primeiros, renomeações 
de escravos e órfãos, materializam a marginalização em construções literais: BeltT-ti-la-ti 
(STOL, 1991, p. 192): minha senhora é meu socorro; ina pî āribi ušaddi (DIRBAS, 2017, 
p.85): “ele o jogou da boca de um corvo” e o segundo, vínculo com a parcela hegemônica, como 
em Hammu-rabi—ili: “Hammurabi é meu deus” (STOL, 1991, p. 205). A autonomeação 
mostrara-se intrínseca à ascensão de reis, que acrescentavam ao nome um apelido notório ou, 
por meio de novo significante, autodeclaravam suas qualidades, como Sargão o fizera mediante 
a alcunha: Sarru-Kinu,“Sargão, o verdadeiro rei”. Comparando tal contexto diacrônico aos 
processos contemporâneos de renomeação e autonomeação assentidos pelo código civil 
brasileiro, percebe-se que, dentre as exceções à lei n. 6015, de 1973, promulgadora da 
imutabilidade do nome, há afluências notáveis quanto aos devires identitários diacrônicos 
citados. Com relação à autonomeação, destaca-se a possibilidade civil de acréscimo de apelido 
notório, fato antroponímico, anteriormente associado à nomeação dos reis. Da renomeação, por 
sua vez, focaliza-se a possibilidade de renomear o sujeito adotado; contemporaneamente, sem 
quaisquer estigmas antroponímicos de marginalização. A imutabilidade do nome, enquanto 
conceito jurídico ocidental, mostrara-se uma arbitrariedade constituída de porosidades 
aproximativas do nome ao direito à personalidade civil. Levando em consideração, por fim, que 
a personalidade civil projeta a noção psíquica de identidade, como singularidade subjetiva, o 
nome sempre se concebera enquanto significante singular organizacional, pelo qual o sujeito 
estabelece sua relação consigo e com a(s) sociedade(s). 
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Resumo:  

Este trabalho é recorte de dissertação intitulada “Nomes sociais de pessoas transgêneros 
e nomes artísticos de drag queens do estado de Rondônia: questões de identidade linguística e 
de gênero”, cujo objetivo principal foi investigar as relações linguísticas entre os nomes 
adotados e os seus prenomes, tentando estabelecer uma relação entre questões linguísticas e 
identitárias. Também objetivamos investigar o uso dos artigos definidos “a” e “o” como 
determinantes; os processos formadores e a estilização ortográfica dos nomes adotados e 
analisar se, fonologicamente, eles seguem padrões do Português Brasileiro ou se inspiram em 
padrões estrangeiros.  

Especificamente em relação aos nomes sociais, analisamos 40 nomes sociais de travestis 
ou mulheres trans e 10 de homens trans.. Os participantes responderam a questionário na 
plataforma Google.doc. A análise teve aporte da morfologia e da fonologia (Cagliari, Camara 
Jr., Massini-Cagliari e Monteiro); das questões identitárias (Butler e Jesus) e antroponímicas 
(Dick, Guérios, Mexias-Simon e Oliveira).  
Nossa pesquisa concluiu que, em relação ao determinante, pessoas travestis e mulheres-trans 
preferem serem referenciadas pelo artigo feminino e homens-trans preferem serem 
referenciados pelo artigo masculino, distanciando-se da identidade de gênero lhes atribuídas ao 
nascimento e que, em relação à identidade morfológica, 65% das travestis e mulheres-trans e 
90% dos homens-trans adotam nomes sociais sem identidade morfológica com os prenomes.  
Sobre os processos formadores de antropônimos, quando presente identidade morfológica entre 
os prenomes e os nomes adotados, os mais utilizados são a derivação, como no par 
“Fábio/Fabíola”, a braquissemia, como em “Isaque/Isa” e a flexão como em “Bruno/Bruna”. 
Em relação à ortografia, 82% dos nomes sociais são usuais do Português Brasileiro como 
“Bruna, Fabíola”; sendo que desses, 72% são nomes dicionarizados como, também, “Bruno. 
Fabíola”, e que 36% desses nomes dicionarizados apresentam estilização ortográfica ou 
coocorrem com variantes de nomes consagrados como “Gabriela/Gabrielle/Gabrielly, 
Camile/Kamille e Felipe/Fellipe”. Foram constatadas também, “novas criações” 
antroponímicas para o Português Brasileiro como “Ferrari e Grampola” em 8% dos nomes 
sociais analisados. Já a adoção de nomes de origem estrangeira como “Paola, Shayara, Quety e 
Derek” representa 10% nomes sociais coletados. Em relação aos padrões fonológicos, 90% dos 
nomes sociais coletados seguem padrões silábicos do Português Brasileiro como em “Bruna, 
Fabíola, Kamille e Fellipe” e enquanto 10% seguem padrão silábico divergente do PB como 
“Brune e Derek”. 
Dessas conclusões, constatamos que, no que tange às questões linguísticas relacionadas à 
identidade de gênero, as pessoas transgêneros podem marcar na representação linguística do 
seu nome social, conceito ainda introdutório na antroponomástica e que no contexto histórico 
fora cunhado como nome de guerra e marginalizado no nicho da ilegalidade, pertencer a um 
gênero diverso ao que lhe fora atribuído ao nascimento.  
Constata-se, ainda, que pessoas transgêneros que adotam um nome social, no processo de 
escolha do nome reforçam o seu pertencimento identitário, nomeiam-se e exercem per si um 
poder que, na maioria dos grupos sociais é exercido por outrem. 
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